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 12. marts 2019 
 

 

Referat til skolebestyrelsesmøde 
Tirsdag 15. januar kl. 17 – 20 
 

Sted: Nyt personalerum 
Referent: Anette 
Mødeleder: Rikke 
Deltagere: elevrådsrepræsentanterne deltager kl. 17- ca. 19 

 
17-
17.20 

Ordensregler 
 

Mikkel indhenter bruttolister fra 
personalet. Elevrådet indhenter på 
samme måde en bruttoliste og det 
kommer på næste bestyrelsesmøde i 
februar.  

Se bilag (Bettina) 

17.20-
18 

Medieprincip 
 

Vi blev delt op i grupper, hvor hver 
gruppe debatterede og kom med 
indspark i forhold til princippet. Princip og 
regler for mobil skal understøtte 
hinanden. De er sideordnede. Princippet 
bliver videre bearbejdet i forhold til 
inputtene på dette møde. Jeanette, Sofie 
og Bettina, fra bestyrelsen,  arbejder 
videre med princippet. Det kommer på 
næste bestyrelsesmøde. Herefter 
kommer det ud til elevrådet og MED. 

Se bilag (Bettina) 

18-
18.15 

Evaluering på tidligere udbudte 
valgfag, forslag til 
nye/fortsættende valgfag 

Kan valgfag udbydes før fagfordeling. Vi 
skal se på de nye regler, for at finde ud af, 
hvad vi kan tilbyde. Mikkel vender tilbage 
med endelig valgfagsrække i forhold til de 
nye lovændringer fra kommende skoleår, 
som bestyrelsen fik på mødet. 

 

18.15-
19.15 
 

A: Hvordan arbejder skolen med 
holddannelse 
 
B: Undervisningens organisering 
(fortsat fra punktet om 
undervisningsdifferentiering) 
 

 A:Holddannelse bliver primært brugt i 
projektugerne. Hvor skemaet alligevel er 
brudt op. Enkelte årgange har 
parallellagte timer i skemaet og har 
derfor mulighed for holddannelse. Kan vi 
lave principper, hvor strukturen 
understøtter muligheden for 
holddannelse. Kig på undervisningens 
organisering. 
B: Kan det sættes op (Layout), hvor der 
bliver tydeligt, hvad der er det vigtigste. 
Kan princippet gennembearbejdes igen 
og dermed blive endnu mere tydelig på 
det, der er vigtigste. Jeanette 
gennembearbejder det igen og kommer 
med udkast. Det kommer på 
bestyrelsesmøde d. 27.2.2019. 
 

Jf. udkast sendt ifm. 
bestyrelsesmødet d. 
19/11 
Læses før mødet 
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19.15-
19.30 

Klassesammenlægning  Vigtigt ikke at undgå, at beslutningen 
lækkes. 
Input i forhold til kommunikation. Der 
lægges op til dialog med forældre om 
processen og tildelte ekstra ressourcer. 
Tidsrammen. Hvordan er den? 
Tidslinje (godt med noget visuelt) ved 
præsentation til forældrene. Det virkede 
godt ved sammenlægningen for 0. – 1. 
årgang.  
Vigtigt med fremtidssikringen. Beskriv 
ressourcen. Kan lærerteamet være en del 
af præsentationen på mødet. Det virker 
godt, at lærerne er med på mødet, så 
man fremstår som en samlet blok (ledelse 
+ medarbejdere) Vigtig man er tydelig på 
mødet med, hvad der laves høring på.  
 

Jf. forældrebrev sendt 
ud før mødet (Mikkel) 

19.30-
19.40 

Skødstrup fællesuge (fast punkt) Forældrehjælp: kan der laves en skabelon 
for, hvordan man ønsker hjælpen. Hvad 
det indebærer. 
Kan det præsenteres på det møde, hvor 
klasserådene i forvejen deltager. Det vil 
Mikkel tilstræbe. 
Finansieringsdelen: økonomien skal 
balancere  med entre + salg af mad og 
drikkelse. 
 

 

19.40-
19.50 

Farvel til Anette  Anette fik blomster af bestyrelsen og 
søde ord med på vejen. 

 

19.50-
20.00 

Evt.  
 
 

Bestyrelsen ønsker at give input til 
lederstilling i forhold til kompetencer, 
profil m.m. 
Bestyrelsen vil gerne deltage i 
ansættelsesudvalget. 
Det vil bestyrelsen naturligt blive indbudt 
til – planen er dog først at der sker 
ansættelse efter sommerferien, idet der 
er fundet en midlertidig løsning. 
Drøftelse af skolebestyrelsens rolle og 
balancen mellem drift, principper og 
gensidig sparring. 
 
 

 
 
 

 
Referent Anette Røge  


